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Onderwerp:
Ongevraagd advies tot aanpassing meerkostenregeling 2018.

Geacht College en Raad,
Wij waarderen het dat de raadscommissie Werk en Inkomen het collegevoorstel “Nadere invulling
meerkostenregeling 2018 e.v.” op haar agenda heeft gezet. De gemeenteraad erkent hiermee dat de
meerkostenregeling ook onder het minimabeleid valt en daarmee ook tot de competentie van de
Cliëntenraad. De Cliëntenraad breng hierbij een ongevraagd advies uit op de voorstellen in de
collegebrief nr 6851573 die op de agenda staat van de Raadcommissie Werk en Inkomen op 16 mei
2018.
Op 18 oktober 2017 heeft de raad ingestemd om aan de in 2017 gehanteerde criteria het criterium van
het verbruik van het eigen risico van de zorgverzekering toe te voegen om in aanmerking te komen
voor de tegemoetkoming. Tevens om er zorg voor te dragen dat de administratieve last van de regeling
bij de inwoners en gemeente wordt beperkt.
In het nieuwe voorstel is het verbruik van het eigen risico van de zorgverzekering niet als extra
criterium toegevoegd , maar een leidend criterium geworden.
Dit heeft voor alle inwoners die nog in 2017 in aanmerking kwamen voor de tegemoetkoming
vergaande consequenties. Ze zullen nu allemaal moeten aantonen dat zij hun eigen risico van de
zorgverzekering hebben opgemaakt en eventueel bonnen voor zorgkosten uit 2017 overleggen.
Deze keuze lijkt haaks te staan op het streven om de administratieve last te beperken. Daarnaast geven
we als Cliëntenraad het signaal af dat betrokkenen niet op de hoogte zijn, dat zij met terugwerkende
kracht bonnen voor zorgkosten uit 2017 moeten overleggen om in aanmerking te komen voor de
meerkostenregeling. In onze ogen een nieuwe tussentijdse voorwaarde, waardoor veel mensen buiten
de boot dreigen te vallen. Als er al een nieuwe regeling zou moeten komen, laat die dan pas ingaan na
een voor iedereen heldere overgangsperiode.
De Cliëntenraad kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de hierboven geschetste gevolgen van het
voorstel van het college, niet geheel overeen komen met de wens van de gemeenteraad.
Wij adviseren dan ook alsnog de nieuwe regeling wordt doorgeschoven naar 2019 in een aangepaste
vorm, waarbij een passende oplossing gevonden wordt opdat de administratieve lasten voor de
inwoners en gemeente verminderd in plaats van toeneemt zoals nu wordt voorgesteld.
Andere financiële tegemoetkomingen voor zorgkosten
De aanvragen voor bijzonder bijstand voor medische kosten worden veelal afgewezen met als
argument dat er een voorliggende voorziening is vanuit de zorgverzekering. Veel vergoedingen vanuit
de ziektekostenverzekering zijn verlaagd of wegbezuinigd.

De door het college naar voren gebrachte alternatieven voor tegemoetkomingen voor zorgkosten zijn
achterhaald. Minima kunnen nergens anders meer terecht voor hun meerkosten. Er word steeds minder
vergoed. Ook aftrekposten bij belastingen zijn wegbezuinigd of alleen bereikbaar voor heel specifiek
posten en dan ook nog met een voor minima niet haalbare drempel.
Advies
•

Stel de invoering van het criterium van het verbruik eigen risico van de zorgverzekering als
leidend criterium uit aangezien mensen niet tijdig zijn geïnformeerd dat zij bonnen voor
zorgkosten uit 2017 hadden moeten bewaren en om extra administratieve lasten te voorkomen.

•

Handhaaf de criteria om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling 2018, zoals die zijn
vastgesteld in de “Nadere regels Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten 2015 artikel 28 d.”

•

Ontwikkel tijdig maatregelen om de administratieve last voor de inwoners en gemeente
daadwerkelijk te verlichten

Wij hopen dat ons advies vanuit het perspectief van de minima die een chronische ziekte of beperking
hebben en de gemeente u zal helpen tot een heroverweging te komen van de meerkostenregeling 2018.
Met vriendelijke groet,
Cliëntenraad Werk en Inkomen / Participatiewet
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